
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5123 – 2.5.2008 34507

Disposicions

DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

DECRET

97/2008, de 29 d’abril, de modiicació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual 
es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 72/1995, de 7 de març, va crear els Premis Nacionals de Cultura. El De-
cret esmentat ha estat modiicat en diverses ocasions per tal d’adaptar les modalitats 
dels premis a la diversitat de manifestacions de la realitat cultural de Catalunya.

Ara es considera adient crear un premi per guardonar les persones, les entitats o 
les institucions que hagin realitzat una aportació rellevant en el camp del còmic.

Per tot l’exposat, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’afegeix una darrera modalitat a la relació de Premis Nacionals de Cultura es-

tablerta a l’article 1.1 del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis 
Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la redacció següent:

“Premi Nacional de Còmic: a la persona, entitat o institució que hagi realitzat 
l’aportació més rellevant en el camp del còmic i en els llenguatges que s’hi relaci-
onen.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d’abril de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

(08.109.054)

*
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Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ORDRE

AAR/190/2008, de 29 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones 
en règim extensiu, i es convoquen les corresponents a l’any 2008.

L’aposta per una producció agrària respectuosa amb el medi ambient i la utilització 
dels recursos naturals fan necessari estimular la resposta del sector productor per 
aconseguir una millora racial de la cabana ramadera mitjançant el foment de races 
autòctones i sistemes extensius de producció sota paràmetres de respecte a l’entorn 
natural i al benestar animal.

Per aconseguir això, cal impulsar sistemes de producció ramadera que utilitzin 
racionalment els recursos naturals disponibles al terreny amb la inalitat d’obtenir 
productes agroalimentaris de qualitat, en els sectors de bestiar boví, oví, caprí, 
porcí, equí i avicultura de carn i de posta.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i 
en ús de les facultats que em confereix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de sistemes de producció 

de races ramaderes autòctones en règim extensiu, les quals es publiquen a l’annex 
d’aquesta Ordre.

Article 2
Convocar els ajuts corresponents per a les actuacions realitzades durant l’any 2008, 

d’acord amb les bases reguladores que s’aproven a l’article 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la pu-

blicació d’aquesta Ordre al DOGC ins al 31 de maig de 2008, inclòs.
3.2 Les subvencions que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida 

pressupostària AG03 D/782000114/6121 dels pressupostos del Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008, 
per un import de 100.000 euros.

3.3 L’òrgan competent per a la tramitació del procediment és el Servei de Pro-
ducció Ramadera de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

3.4 L’òrgan competent per dictar la resolució corresponent serà el director o la 
directora general d’Agricultura i Ramaderia.

3.5 La Comissió de valoració serà l’òrgan col·legiat per a la valoració de les 
sol·licituds presentades en aquesta convocatòria.

3.6 La Comissió de valoració estarà formada pel subdirector o la subdirectora 
general de Gestió d’Acció Rural, el subdirector o la subdirectora general de Rama-
deria i el/la cap del Servei de Producció Ramadera.

3.7 El termini màxim per emetre i notiicar la resolució per escrit a la persona 
sol·licitant és de cinc mesos comptat a partir de la data en què inalitza el termini 
de presentació de sol·licituds. Si en aquest termini no s’ha dictat resolució expressa, 
s’ha d’entendre que la sol·licitud ha estat desestimada.

3.8 Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ra-
maderia, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada 
davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notiicació de la resolució, sens 
perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
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